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Nguyễn Thị Nha Trang 

Thạc sĩ về giáo dục đặc biệt 

 

Học 

vấn 

Thạc sỹ về giáo dục đặc biệt                                                                      

Đại học Giáo dục// Đại học Oregon//Eugene Oregon                                                                                   

Trường xếp hạng 3 về giáo dục đặc biệt, hạng 2 về can thiệp sớm tại Mỹ 

6/ 2012 

GPA: 3.98                                                                                                                                                                               

Cử nhân giáo dục mầm non                                                     

Đại học sư phạm Hà nội// Hà nội// Việt nam.                                                

12/2006 

GPA: 3.6 

Cử nhân giáo dục đặc biệt                                                                    

Cao đẳng sư phạm trung ương-Hà Lan // Hà nội // Việt nam.                                                                                 

6/ 2006          

GPA: 4.0                    

Cử nhân giáo dục mầm non                                                     

Cao đẳng sư phạm trung ương // Hà nội // Việt nam.                                                              

6/ 2004 

GPA:3.8 

Khóa học về lãnh đạo trong giáo dục và chứng chỉ           

- Sự đa dạng văn hóa và Giáo dục // Đại học Oregon 

- Toàn cầu hóa và giáo dục// Đại học Oregon 

- Lãnh đạo trong giáo dục// Đại học Oregon 

- Chứng chỉ cao học về can thiệp sớm// Đại học Oregon 

- Chứng chỉ về lãnh đạo dành cho những học giả Fulbright nữ tại khu 

vực Đông Nam Á, // Moraga, California           

- Chứng chỉ: Can thiệp cho trẻ tự kỷ// Autism Speaks// Hà nội                                            

3-6/2012                                                    

 

 

 

6/2012 

3/2012.    

 

3/2013 

Kinh 

nghiệm 

làm 

việc và 

nghiên 

cứu 

 

Giám đốc điều hành công ty giáo dục Vietclever 

Điều phối chương trình kỹ năng sống-Hệ thống giáo dục Vinschool 

Trưởng phụ trách chuyên môn      

- Trung tâm Sen Hồng, Hội khuyến học Việt nam//Hà nội. 

Điều phối hoạt động chuyên môn của trung tâm, phát triển lộ trình 

chuyên môn dài hạn cho trung tâm, đào tạo giáo viên, đảm bảo sự phát 

triển chuyên môn đi đúng lộ trình, và hỗ trợ chương trình  phụ huynh, 

tập huấn cho phụ huynh .                       

- Trung tâm Ngôi Nhà Nhỏ//Trung tâm đánh giá và tư vấn tâm lý trẻ 

em// Hanoi  

Điều phối chương trình huấn luyện gia đình có con tự kỷ tại Việt nam  

Autism Speaks ( tổ chức NGO về TK tại Mỹ). Là chuyên gia duy nhất do 

Autism Speaks lựa chọn cho chương trình thử nghiệm huấn luyện cha 

mẹ ở Việt nam.  

Ban tổ chức hội thảo quốc gia về trẻ Tự Kỷ . Hội thảo quốc gia đầu tiên 

về trẻ Tự kỷ ở Việt nam.                                                                                       

8/2016-

Hiện tại 

7/2014-

8/2016 

4/ 2013-

11/2013                                

 

11/2012-

3/ 2013 

 

3/2013-

hiện tại  

3/2013 

Tư vấn chuyên môn và quản lý trung tâm cho trẻ khuyết tật                                                                                                   

Trung tâm phát triển sức khỏe bền vững Viethealth// Xuan Dieu, Hanoi 

Trung tâm cho trẻ tự kỷ Sông Phố//Bien Hòa// Đồng Nai           

Thiết kế lại quy trình chuyên môn, đào tạo giáo viên và tư vấn về mô 

hình can thiệp cho trẻ tự kỷ dựa trên những điều kiện cụ thể tại các 

trung tâm.  

11-12/ 

2012 

 

8/ 2012 

Trợ lý nghiên cứu / điều phối chương trình nghiên cứu liên kết                                                                                      

Chương trình can thiệp sớm//Đại học Oregon 

Thu thập và phân tích số liệu cùng với nhóm nghiên cứu, việt hóa một 

2/2011-

6/2012                   
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thang công cụ sàng lọc phát triển. Bộ bảng hỏi về các độ tuổi và giai 

đoạn sang tiếng Việt. Là người hoàn thành bản thử nghiệm cuối cùng của 

bộ công cụ. Hỗ trợ các giáo sư tập huấn về bộ công cụ cho cộng đồng 

Việt nam tại Mỹ và tại Việt nam. Hỗ trợ các khóa họp về nghiên cứu 

thang công cụ tại Mỹ và Việt nam. 

Tập sự về chuyên môn dành cho sinh viên cao học                                                                              

- A Child’s Garden// lớp học cho trẻ tự kỷ// Đại học Oregon.               

Thiết kế chương trình, đánh giá khả năng của trẻ dựa trên chương trình 

giáo dục, thiết kế các hoạt động của lớp học. Được đánh giá cao. 

- Head Start//Lớp học hòa nhập// Đại học Oregon.                      

Thiết kế hoạt động, quản lý lớp học và điều phối hoạt động hỗ trợ phụ 

huynh có con khuyết tật.  

 

4-6/2012 

 

 

 

1/ 2011-3/ 

2012 

Phiên dịch      

Chương trình Head Start, quận Lane , Eugene, Oregon, US.  Phiên dịch 

các buổi họp với phụ huynh là người Việt nam có con khuyết tật. Huấn 

luyện phụ huynh theo hướng dẫn của các chuyên gia.                       

Nghiên cứu về can thiệp hành vi một cách linh hoạt bởi giáo viên trong 

lớp , lãnh đạo bởi tiến sỹ Wendy Machalicek, Ph.D., (BCBA-D), Đại học 

Oregon.                         

5/ 2011- 

6/2012                                                                                                 

 

 

 

3-4/ 2012 

 

 

Giảng viên                                                                                                                 

Cùng với  Elizabeth Ruth Towmbly và Jantina Clifford //Chương trình 

Can thiệp sớm// Đại học Oregon  khóa tập huấn về công  cụ sàng lọc  

ASQ  tại miền Nam và Bắc của Việt nam. 

12/ 2011                              

 

Quyền phó giám đốc phụ trách chuyên môn                                            

Trung tâm can thiệp sớm, Cao đẳng sư phạm trung ương, Hà nội 

Điều hành toàn bộ hoạt động chuyên môn của trung tâm. Tổ chức các 

hoạt động phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Thành công 

trong các kế hoạch phát triển năng lực giáo viên, liên kết đạo tạo với 

các tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia nước ngoài đến từ Úc, 

Hà Lan, Đan Mạch, và Anh. 

6/ 2008-2/ 

2010 

 

Giáo viên Can thiệp sớm và Cán bộ giám sát thực hành                              

Trung tâm can thiệp sớm, Cao đẳng sư phạm trung ương. 

Giáo viên giám sát thực hành cho sinh viên khoa giáo dục đặc biệt. 

6/ 2005-

2/2010 

 

Trưởng ban điều hành                                                                         

Chương trình can thiệp tại gia đình. 

Trung tâm can thiệp sớm, Cao đẳng sư phạm trung ương.  

3/2007-3/ 

2008 

Cộng sự- Việt hóa công cụ đánh giá dựa trên chương trình                                           

Bộ “ Từng Bước Nhỏ” cùng PGS.TS  Trần Thị Lệ Thu trong dự án xây 

dựng bộ chương trình cho trẻ chậm phát triển trí tuệ của Vụ mầm non. 

12/ 2008                                                                                    

Giảng viên các khóa tập huấn                                                                                                               

Khóa tập huấn về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật// Ủy ban 2 Hà 

Lan, và CRS tại Cao Bằng và Quản Nam. Được học viên và chương 

trình đánh giá cao. 

2006, 

2007, 

2008 

Chuyên viên tư vấn cho các giáo viên mầm non                                    

Mầm non thực hành Hoa Sen và Hoa Hồng// Hà nội. 

5-12/ 2006 

Sinh viên nghiên cứu                                                                                           4/2004 
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Đề tài: Khả năng tưởng tượng tái tạo của trẻ mẫu giáo tại một số trường 

mầm non ở Hà Nội.  

Sản 

phẩm  - Nguyễn Thị Nha Trang, Trần Văn Công, Trần Thị Lệ Thu, Khúc Năng 

Toàn, Đào Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Kim Hoa. (2013). “ Các hướng 

tiếp cận can thiệp dành cho trẻ tự kỷ trên thế giới và kết quả nghiên cứu 

thực trạng dịch vụ can thiệp tại Việt nam” . Hội thảo quốc gia về trẻ tự 

kỷ, Hà nội. 

- Nguyễn Thị Nha Trang, Trần Văn Công, Trần Thị Lệ Thu, Khúc Năng 

Toàn, Đào Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Kim Hoa. (2013). “ Những định 

hướng can thiệp thực chứng cho trẻ tự kỷ qua các trường hợp cụ thể ở 

Việt nam”. Hội thảo quốc gia về trẻ tự kỷ, Hà nội. 

- Nguyen. T., (2012). “Sự phù hợp về văn hóa và những thế mạnh của 

công cụ sàng lọc phát triển ASQ ở Việt nam”. Hội thảo về đánh giá  cho 

trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Cao đẳng sư phạm trung ương, Hà nội. 

- Nguyễn Thị Nha Trang . (12/2011-hiện tại). Nghiên cứu về công cụ 

sàng lọc phát triển “ Bảng hỏi về các độ tuổi và giai đoạn- ASQ”, phiên 

bản thử nghiệm tiếng Việt 

- Nguyễn Thị Nha Trang .(2007). “Tiết học cá nhân cho trẻ tự kỷ về các 

đồ dùng trong gia đình”.  Băng hình dạy học, bao gồm kỹ thuật dạy và 

giải thích phương pháp dạy. Trường cao đẳng sư phạm trung ương, Hà 

nội.   

- Nguyễn Thị Nha Trang , Nguyễn thị Như Quỳnh.(2007). “Tư vấn phụ 

huynh có con khuyết tật phương pháp dạy các kỹ năng sống hành ngày”.  

Băng hình dạy học, Trường cao đẳng sư phạm trung ương, Hà nội.   

 - Nguyễn Thị Nha Trang , Nguyễn Văn Hưng (2007). “Trẻ chậm phát 

triển trí tuệ tại trường học” Băng hình dạy học, Trường cao đẳng sư 

phạm trung ương, Hà nội.   

- Nguyễn Thị Nha Trang (2004). Nghiên cứu trên khả năng tưởng tượng 

tái tạo của trẻ em mầm non tại một số trường mầm non ở Hà nội. 

 

 

 

 


